
PASEN 2018 
De drie Maria’s bij het lege graf  
 

Volgens Marcus (16:1) gingen Maria van 
Magdala, Maria de moeder van Jakobus en 
Salome op de dag na de Sabbat, op de eerste 
dag van de week, naar het graf om het li-
chaam van Jezus met geurige olie te balse-
men. In de middeleeuwen werd dit bezoek 
van de drie Maria’s aan het lege graf veel-
vuldig afgebeeld (Salome wordt ook wel 
aangeduid als Maria Salome). De drie Ma-
ria’s komen aan bij de grafkelder waar een 
engel van de Heer op de lege sarcofaag zit. 
“U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die ge-
kruisigd is,” zegt hij, “Hij is opgewekt uit 
de dood, hij is niet hier: kijk dat is de plaats 
waar hij was neergelegd.” En met zijn vin-
ger wijst hij naar de linnen doeken. 
De drie Maria’s hebben elk een zalf- of geur-
oliepot in de hand, de linker Maria houdt in 
haar andere hand een ketting vast waar een 
wierookvat aan hangt. In de middeleeuwse 
traditie neemt Maria de moeder van Jezus 
vaak de plaats in van Maria Salome; bij 
Matteüs is zij de “andere Maria”. 
De soldaten die bij het graf de wacht moes-
ten houden zijn tot randfiguren in de marge 
gedegradeerd! 

Henk Aertsen 

Londen, Britse Bibliotheek, MS Lansdowne 383, fol.13 (ca. 1125-1150) 
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Bij de zondagen 

ZONDAG 25 MAART 
6de zo. 40-dagentijd 
Lezen Jesaja 50, 4 -7;  
 Marcus 11, 1-11 
Allen die voor hem uitlie-
pen of achter hem aan kwa-
men riepen luidkeels: 
‘Hosanna Hij die komt in 
de naam van de Heer’ 
 
 
Zondag 1 april, Pasen 
Lezen: Genesis 2, 4b-25 
 Johannes 20, 1-18 
Vroeg op de eerste dag van 
de week, toen het nog 
donker was, liep Maria uit 
Magdala met Petrus en de 
andere leerling van wie 
Jezus veel hield naar het 
graf en zag dat de steen van 
de opening van het graf 
was weggehaald 
 
Zondag 8 april, 2de zon-
dag van Pasen 
Lezen: Genesis 3,1-14 
 Joh. 20, (19) 24-31 
“Leg je vingers hier en kijk 
naar mijn handen en leg je 
hand in mijn zij.” 
 
Zondag 15 april, 3de zon-
dag van Pasen 
Lezen: Genesis 4, 1-16 
 Johannes 21, 15-24  
‘Toen ik nog bij jullie was, 
heb ik tegen jullie gezegd 
dat alles wat in de Wet van 
Mozes, bij de Profeten en 
in de Psalmen over mij ge-
schreven staat in vervulling 
moet gaan’. 
 
Zondag 22 april, 4de zon-
dag van Pasen 
Lezen: Genesis 6,1-4  
 Johannes 10, 11-16 
Ik ben de goede herder. 
Een goede herder geeft zijn 
leven voor de schapen.’ 

Vandaag lezen wij 

zo 25 Marcus 11:1-11 
ma 26 Marcus 11:12-25(26) 
di 27 Psalm 7 
wo 28 Marcus 14:1-11 
do 29 Marcus 14:12-52 
vr 30 Marcus 14:53–15:47 
za 31 Genesis 1:1–2:4a 

zo  1 Marcus 16:1-8 
ma  2 Sefanja 1:1-13 
di  3 Sefanja 1:14–2:3 
wo  4 Sefanja 2: 4-15 
do  5 Sefanja 3: 1-8 
vr  6 Sefanja 3: 9-20 
za  7 Genesis 2:4b-17 
 
zo  8 Genesis 2:18-25 
ma  9 Genesis 3:1-24 
di 10 Spreuken 22:17-29 
wo 11 Spreuken 23:1-14 
do 12 Spreuken 23:15-25 
vr 13 Spreuken 23:26-35 
za 14 Psalm 4 
 
zo 15 Genesis 4:1-16 
ma 16 Genesis 4:17-26 
di 17 Spreuken 24:1-9 
wo 18 Spreuken 24:10-22 
do 19 Spreuken 24:23-34 
vr 20 Psalm 10 
za 21 Genesis 5:1-24 
 
zo 22 Genesis 5:25–6:4 

Heer, mijn herder, 
bron van het leven, ik 
hoor bij U en wil bij U 
blijven, in vertrouwen 
voor leven en dood. 



Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum 34e jaargang nr. 3, 24 maart 2018 3 

Opstanding 
toen de speler mij in zijn hand nam. Ik 
had een stem!  
Ik, die zo bang was om te sterven. 
Toen ik leefde was ik stil. Nu ik dood 
ben, zing ik. 
 
Dit kleine verhaal schildert in mijn 
beleving heel goed wat opstanding is. 
Opstanding is het kernwoord van de 
hele bijbel. Daar draait alles om. Zon-
der opstanding is er geen geloven, 
zegt Paulus. En tegelijkertijd is op-
standing voor veel mensen een moei-
lijk woord. 
 
Wat bedoel je als je over opstanding 
spreekt. 
Het verhaal over de viool zegt: op-
standing betekent verandering. De 
boom die in het bos groeide blijft niet 
altijd hetzelfde. Hij groeit op en 
bloeit, maar er komt een moment dat 
hij zal sterven. Hij valt om. 
Zo is het ook met een mensenleven. Je 
leeft een tijdje, de een korter, de ander 
langer. De een 40 jaar, de ander 70 of 
als je sterk bent 80 of nog ouder. 
Maar eens komt een moment dat het 
aardse leven stopt. 
 
En dan? 
Dan blijft niets hetzelfde. Dan wordt 
alles anders. 
Opstanding is niet: dit lichaam van 
mij, het lichaam van vlees en bloed 
gaat weer opnieuw bewegen. Dat zou-
den we soms wel willen: dat een ge-
storvene weer opnieuw gaat leven, dat 
alles bij het oude blijft. 
 
Ik zie mijn tante nog liggen. 
Ik wenste en ik bad dat ze weer op 
zou staan. Maar dat gebeurde niet en 
dat zal niet gebeuren. Het overleden 
lichaam wordt niet weer als vanouds. 
Het komt in de aarde, stof tot stof. 
 
Ook Jezus staat niet op met zijn oude 
lichaam.  
Of zoals Paulus het zegt: vlees en 
bloed kunnen het eeuwige leven niet 
beërven. Ook bij Jezus, de opgestane, 

O v e r d e n k i n g  

Heb je het gehoord? vroeg de viool. 
Heb je mijn stem gehoord? Soms ge-
loof ik het maar half dat ik zo zingen 
kan. Ik kan het ook nog niet zó lang, 
pas sinds ik viool ben eigenlijk. Ik ben 
ook niet altijd viool geweest. Eerst 
was ik een boom, en nog wel een hele 
prachtige. Mijn stam was breed, mijn 
wortels sterk en mijn takken vol ritse-
lend blad; en zó was mijn stem: ritse-
len en ruisen als het ’n beetje waaien 
wou… Toen kwam de dag van de 
houthakkers met hun bijlen en zagen. 
Niet bij mij, Niet bij mij!, dacht ik, 
want ik wilde niet sterven. Maar ze 
kwamen toch en zaagden mijn mooie 
stam van mijn wortels en ik viel! 

Veel is er met mij gebeurd. Ik werd 
gesleept over de aarde, doorweekt in 
water en gedroogd in de wind. Ik ben 
in stukken gedeeld, in planken ge-
zaagd en uitgekozen door een man, 
die vioolbouwer was. Hij werkte aan 
mij met beitels en schaven, met lijm en 
lak en ik werd erg mooi om te zien: 
glanzend en licht gebogen, prachtig 
gemaakt. Maar het wonder gebeurde 

wordt alles anders na zijn dood aan 
het kruis.  
Hij staat op, maar blijft niet hetzelfde. 
Opstanding is verandering. Opstan-
ding is ook: je zult er zijn, over de 
grens van de dood. 
Dat wordt van Jezus gezegd: hij is 
aanwezig. 
Als mensen dat zeiden, bedoelden ze: 
zijn woorden zijn aanwezig, zijn geest 
werkt in ons, hij inspireert ons nog 
steeds. Hij is, niet meer op dezelfde 
manier als vroeger, toen hij in levende 
lijve rondging. Hij is er als drijvende 
kracht in ons bestaan. In ons, tussen 
ons aanwezig. 
Wij gaan verder, zonder hem en met 
hem. Dat is ook opstanding. Maar het 
is ook niet anders. 
Over de grens van de dood zul jij er 
zijn. 
Anders, veranderd, dat wel, maar je 
zult er zijn. 
Hoe dat zal zijn kunnen we niet over-
zien. 
Het verhaal van de viool zegt: je 
wordt omgehakt, je zult totaal veran-
derd worden.  
Je zult dingen kwijt raken. Er zal aan 
je geschaafd worden. 
Je zult omgevormd worden. Je zult 
gevormd worden. 
Maar uiteindelijk zul je er zijn, jij. 
Uiteindelijk zal de klank in jou ge-
wekt worden. 
Je zult tot klinken gebracht worden. Je 
zult zingen met je eigen klank. 
De klank van jouw persoon. 
Zo zul je er zijn, totaal veranderd, to-
taal dezelfde, 
Dat geldt voor Jezus. 
Dat geldt voor alle mensen. 
Dat geldt voor u en mij.  
Opstanding is: zolang je leeft verder 
gaan, geïnspireerd door de geest van 
Christus. 
Opstanding is ook: als je de grens van 
de dood passeert zul je er zijn, bij 
God. 
Hoe dan ook. 
Met de klank van jouw persoon. 

J.G. de Bruijn  
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Tot het einde toe levend 

Over voltooid leven, schreef ik in de vorige Onderweg. 
Daar kwamen veel reacties op.  
Dit keer gaat het over een brochure die informatie geeft die 
breder insteekt, namelijk over het einde van het leven. 
Over euthanasie wordt veel gesproken en geschreven. 
Maar de overgrote meerderheid van de sterfbedden in Ne-
derland eindigt zonder euthanasie. Het ‘gewone’ sterfbed 
krijgt weinig aandacht. 
Het is een vaak voorkomend misverstand dat iemand die 
een euthanasieverklaring heeft ondertekend dat dan ook 
krijgt. Euthanasie is geen recht. “Een wilsbeschikking is 
geen tegoedbon, inwisselbaar op elk moment, maar een 
hulpmiddel bij een moeilijke medische beslissing,” zoals ik 
las in een tekst van een arts die kennelijk wat genoeg kreeg 
van eisende patiënten. 
De KBO-PCOB heeft een uitstekende brochure gepubli-
ceerd: ‘Onmisbare informatie over het einde van het le-

ven.’ In die brochure komt dat ‘gewone’ sterfbed wel aan 
de orde, met relevante do’s en don’ts. Een groeiend feno-
meen is de palliatieve sedatie. Dat is het verlagen van ie-
mands bewustzijn (sederen). Alleen een arts kan die beslis-
sing nemen en dan moet de zieke zich in de stervensfase 
bevinden en zijn de klachten niet meer op een andere wijze 
te verlichten. Het gebeurt in twaalf procent van de overlij-
dens per jaar. De dood treedt na enkele uren of een paar 
dagen in. Mijn ervaring is, binnen twee of drie dagen. Pal-
liatieve sedatie werd vorig jaar in achttien procent van alle 
sterfgevallen in Nederland toegepast. 
 
LEVENSVRAGEN 
De brochure geeft voorbeelden van de levensvragen waar-
mee mensen aan het eind van hun leven kunnen zitten. 
Nummer 1 is: ‘Hoe moet het verder met mijn naasten (mijn 
partner, mijn kinderen)?’ Die vraag is zeer herkenbaar en 
dient zich heel vaak aan. Maar het komt even vaak voor dat  
mijn vraag of de betrokkene die zorg gedeeld heeft met de 
naasten, ontkennend wordt beantwoord. Men wil elkaar 
sparen, terwijl het delen van het probleem al een begin kan 
zijn van de oplossing. “Pa, ik zie uw zorg, wij zullen u 
missen, maar we redden ons. U gaf het goede voorbeeld.” 
Of: “We hadden het goed samen, maar alleen kun jij het 
ook. Leef je leven!” 
Angst voor het oordeel van God staat ook op het lijstje. 
Daarbij is het Godsbeeld van de betrokkene een belangrij-
ke factor. Wie geleefd heeft met het beeld van de God die 
scheiding maakt tussen de bokken en de schapen, waarbij 
de bokken naar het eeuwige vuur worden gezonden, heeft 
een andere verwachting dan wie met de Goede Herder als 
beeld van God heeft geleefd. Maar in alle gevallen geldt 
dat het helpt om woorden te geven aan de angst. 
Op de zesde plaats van de levensvragen staat: ‘Ben ik an-
deren (mijn partner, mijn kinderen) niet tot last?’ Die vraag 
dient zich in ander verband aan door de discussies over de 
kosten van de vergrijzing en met name de medische kosten 
van mensen op hoge ouderdom in de laatste levensjaren.  
Maar het gevoel een ander tot last zijn, of dat nu zo is of 
niet, maakt onzeker. Een luisterend pastoraal oor kan hel-
pend zijn. 
Verder komt in de brochure aan de orde: pijnbestrijding, 
het stoppen van de behandeling, de keuze van de zieke om 
niet meer te eten of te drinken. En zijn er praktische tips en 
verwijzingen naar nuttige websites. 
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Al met al: bruikbare en goed leesbare 
informatie. Spreek er over met uw 
naasten, uw huisarts of uw dominee. 
En uitgebreider dan de brochure doet, 
pleit ik voor het vastleggen op papier 
welke wensen er zijn bij de uitvaart, 
om te beginnen de keuze tussen be-
graven of cremeren. Maar ook of er 
een dienst gehouden zal worden, wat 
daar gezongen of beluisterd moet 
worden en zo meer.  
Die noodzaak is nog groter bij moge-
lijke onmin tussen de nabestaanden of 
wanneer zij een totaal andere levens-
beschouwing er op nahouden dan u 
hebt. 
 
LEVENSMOE 
Over voltooid leven? (met een vraag-
teken) schreef ik in de vorige Onder-
weg. Ik kom nog eens terug op de ge-
bruikte termen.  
Het is belangrijk om te omschrijven 
waar het om gaat. Bij voltooid leven 
gaat het in het huidige debat over het 
verschijnsel dat oudere mensen die 
niet lijden aan een ernstige medische 
aandoening hulp vragen om hun leven 
actief te beëindigen, omdat zij vinden 
dat hun leven voltooid is. Maar uit on-
derzoek blijkt dat er heel andere din-
gen spelen. 
Els van Wijngaarden interviewde voor 
promotieonderzoek vijfentwintig ou-
deren die de wens hadden om hun le-
venseinde zelf te bepalen. Ze hoorde 

telkens dezelfde vijf klachten: een-
zaamheid, er niet meer toe doen, het 
onvermogen om zichzelf te uiten, 
geestelijke of lichamelijke vermoeid-
heid en een aversie tegen afhankelijk-
heid. Die klachten duiden dus hele-
maal niet op ‘voltooidheid,’ maar op 
‘levensmoeheid.’ 
Het gaat dus om schrijnend persoon-
lijk verdriet, waarop we als samenle-
ving -en ook als kerk- zouden moeten 
reageren. 
 
REANIMEREN 
Ik merk dat er veel schroom is, ook in 
relaties, om de eigen dood ter sprake 
te brengen. Het is een thema dat we 
maar liever voor ons uit schuiven. 
En toch: weet uw directe omgeving of 
u al dan niet gereanimeerd wilt wor-
den? Niet dat in een crisis het ant-
woord op die vraag er altijd toe doet, 
maar als u in het ziekenhuis wordt op-
genomen en u kunt niet zelf spreken, 
dan wordt die vraag meestal wel aan 
uw naasten gesteld. “Het kan waarde-
vol en verbindend zijn om gedachten 
en wensen op dit gebied met elkaar te 
delen.” 
 
De brochure ‘Onmisbare informatie 
over het einde van het leven.’ is te be-
stellen bij KBO:  
tel. 030 3400600 of  
gratis te downloaden: www.uniekbo.nl 

ds. Marnix van der Sijs 

VRIJHEID IN ONZE KEUZES  
RONDOM ONS LEVENSEINDE 
 
Terminaal ziek, depressief of gewoon 
oud en levensmoe zijn betekende 
vroeger vooral berusten in je lot. Te-
genwoordig zijn we veel meer geneigd 
om de regie in eigen hand te nemen. 
Dat roept tal van vragen op. 

Doeke Post, vele jaren huisarts, daar-
naast adviseur van een ziekenfonds en 
hoogleraar Sociale Geneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, komt 
met ons praten over vragen, meningen 
en twijfels rond dit onderwerp. 
 
Hij schreef het boek 'De dood komt 
steeds later, het einde van het leven in 
discussie'. In dat boek pleit hij sterk 
voor de regiefunctie van de patiënt 
zelf.  
 
Datum: dinsdag 10 april 2018 
Tijd: 19.30-21.30 uur 
Plaats: Johanneskerk,  
 Naarderstraat 5, Laren 
Spreker: Prof. dr. Doeke Post 
 
Met deze avond wordt het Winterpro-
gramma 2017/2018 van de Protestant-
se Gemeente Laren-Eemnes afgeslo-
ten. 

VAN DE REDACTIE 
Het komt de laatste tijd steeds vaker 
voor dat kopij voor Onderweg na de ko-
pijsluitingsdatum bij de redactie binnen-
komt. Dat kan niet en is niet nodig. Als 
we met de opmaak van Onderweg be-
gonnen zijn en als we dan een te laat 
ontvangen bijdrage moeten invoegen, is 
dat een heel gedoe met geschuif van 
tekst en afbeeldingen. Dat doen we dus 
niet meer. Te laat ontvangen kopij wordt 

vanaf nu niet meer opgenomen en komt pas in het volgende nummer. 
U kunt dit zelf voorkomen: zet de kopijsluitingsdata (ze staan in ieder 
nummer in de Colofon) in uw agenda en/of smartphone. 

HA 
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Persberichten 

Gospelkoor Good News is op zoek 
naar zangers, zowel bassen, tenoren, 
alten als sopranen. 
 
Good News is een interkerkelijk gos-
pelkoor voor 40-plussers, die d.m.v. 
het zingen van prachtige swingende 
songs, maar ook met rustige ballads, 
de liefde van Jezus willen doorgeven. 
Dat gebeurt o.a. in zorginstellingen 
zoals Sherpa, Amerpoort en Naarder-
heem maar ook in de gevangenis in 
Zaanstad. En uiteraard tijdens kerk-
diensten, speciale themadiensten of 
zelfs bij openlucht bijeenkomsten. 
Naast de optredens en oefenavonden 
hebben zijn er ook gezellige activitei-
ten, zoals de jaarlijkse stamppotten-
maaltijd en een gezellige middag/
avond voor de start van het nieuwe 
seizoen. 
Afgelopen jaar mochten we ons 10-
jarig jubileum vieren met een week-
end weg. Het 12½-jarig jubileum wil-
len we graag vieren door een jubile-
umconcert te geven. 
Onze repetitieavond is op donderdag-
avond van 20.00-22.00 uur in de Goe-
de Herderkerk aan de Piersonlaan 2 in 
Huizen 
Meer weten? Bel: 06-13844849 Klaas 
Vreeswijk of kijk op onze website 
www.gospelkoorgoodnews.nl 

Het koor van COV Hilversum voert 
op zaterdagavond 24 maart in het Mu-
ziekcentrum van de Omroep (MCO) 
aan Heuvellaan in Hilversum de 
“Matthäus Passion” van Johann Se-
bastian Bach uit. 
De eerste uitvoering van de “Matthäus 
Passion” vond plaats op 11 april 1727; 
in de vesperdienst van Goede Vrijdag, 
in de Thomaskirche in Leipzig. 
De Matthäus Passion vertelt het lij-
dens- en sterfverhaal van Jezus als in 
het Evangelie volgens Mattheüs. 
Bekende zangers verzorgen de solo-
partijen; het zijn: 
Titia van Heijst (sopraan); Esther Kui-
per, (mezzosopraan); 
Jan Willem-Schaafsma (tenor); Ro-
nald Dijkstra, (bas-bariton); 

Paasconcert Sint Jan’s Schola 

MAANDAG 2 APRIL 2018  
(2e PAASDAG) 
SINT JANSBASILIEK,  
BRINK 31, LAREN  
Het concert begint om 15.30 uur; 
Kerk open om 15.00 uur 
Toegang vrij, collecte na afloop 

MATTHÄUS PASSION door COV HILVERSUM: 

Uitvoerenden: 
 Sint Jans’s Schola 
 Bas Goenewoud: orgel 
 Cyrille van Poucke: trompet 

algehele leiding: Hans Rikkert de Koe 
Paasmuziek  
van Gregoriaans, via Vulpius, Händel, 
Mendelssohn, Faure naar hedendaags. 

Pieter Hendriks, (bas-bariton); Gerben 
Houba, (tenor). 
 
Verder werken mee: 
Vocaal Ensemble Voices (7 sopranen) 
Barokorkest Florilegium Musicum 
De gehele uitvoering staat onder lei-
ding van dirigent Piet Roorda. 
 
Datum: Zaterdag, 24 maart 2018 
Plaats: MCO gebouw,  
 Heuvellaan 33 Hilversum 
Aanvang: 19.30 uur  
 (zaal open om 19.00 uur.) 
Kaarten:  € 28 (jongeren 19 euro) 
 zijn verkrijgbaar: 
 aan de zaal, via de website 
 of bij leden van het koor. 
Web: www.covhilversum.nl 

LEDEN GEZOCHT 
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WAND VAN BEWOGENHEID 
Door de veertig-dagentijd heen groeit 
de wand van bewogenheid: de wand 
met teksten en beelden door allerlei 
mensen aangedragen. Je kunt aan de 
bijdragen aflezen waardoor zij bewo-
gen zijn geraakt. Kleine getuigen van 
beleving! In elke dienst worden ze in 
beeld gebracht, voorgelezen en daarna 
opgehangen door kinderen aan de 
wand die groeit. Alice van Kalsbeek 
zal later in het jaar van de bijdragen 
een boekje maken. 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
STILLE WEEK 
 
25 maart, Palmpasen, 
Ontmoetingskerk, 10.00 uur: 
ds J.G. de Bruijn 
De Stille Week begint met Palmpasen. 
Zoals in de afgelopen jaren maken 
kinderen Palmpasenstokken.  
Na de dienst maken we een optocht 
achter de ezel aan. De ezel is het dier 
dat in de bijbel verwijst naar je be-
stemming. Mozes gaat op een ezel als 
hij zijn volk wil redden.  
Jezus gaat op een ezel de stad in, om 
zijn bestemming niet uit de weg te 
gaan. De ezel is het rijdier van de 
vorst van de vrede. Palmpasen heeft 
twee kanten; opgetogenheid, maar 
ook verdriet. 
Het woord hosanna draagt beide kan-
ten van Palmpasen in zich: het kan 
een vreugdkreet vol verlangen zijn, 
het is ook een diepe verzuchting om al 
het onrecht, om alle onvrede in en 
rond Jeruzalem. 
 
De dagen voor Pasen 
Drie diensten houden we in de Johan-
neskerk: Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag. Deze dien-
sten vormen een doorlopend geheel, 
dat uitmondt in Pasen 
Alle diensten komen in boekje te 
staan. Op de voorkant prijkt een af-
beelding gemaakt door Mary Mulder 
van een korenaar en een korrel tegen 
een goudgele achtergrond. 

PREDIKANT 
Ds. J.G. de Bruijn, Kerklaan 39, 
1251 JS Laren,  035-8873301 
E-mail: j.g.debruijn@ziggo.nl 
Tel. spreekuur: di t/m vr van 8.45-9.15 uur 

SCRIBA 
W.J. van Maarschalkerweerd, Zeeltweg 50 
3755 KA  Eemnes,  035-5318441 
e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl 
Correspondentie-adres PGLE: Postbus 463, 
1250 AL  Laren  

WEBSITE 
www.pglaren-eemnes.nl  
Correspondentieadres: 
webmaster@pglaren-eemnes.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter C.Th.J. Hagen, Willemserf 84 
3755 XM  Eemnes  035-5310905 
Penningmstr. J.N. Swaan, Soestd.str.wg 65, 
1213 VS  Hilversum,  035-5389172. 
Bank: NL39 RABO 0334 939 577 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
Reservering / huur kerk (zalen): 
Yvette Sollman, Schietspoel 33,  
1251 XT  Laren,  06-13399929 
Collectebonnen: 2 x 20 bonnen voor € 41 
Bank: NL58 RABO 0157 3192 37 t.n.v. 
PGLE, vermelding: Collectebonnen 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorz.: Annelies Verhoef, Herderstasje 14, 
3755TB Eemnes,   5389092, 
E-Mail: anneliesterwal@gmail.com 
Penningmeester: Jan van Hamond,  
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,  
 5311888 Mail: jvhamond@xs4all.nl 
Diaconie: NL47 RABO 0334 902.282 tnv. 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
Zending: Zie diaconierekening (...282), on-
der vermelding van Zending. 

KERKELIJK BUREAU 
J.W. Lemckert, Zomertaling 43, 
3755GN Eemnes,   6267252 e-mail: 
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl 

KINDEROPPASDIENST 
Tijdens de zondagmorgendiensten in de 
Ontmoetingskerk is er, indien gewenst, op-
pas voor kinderen van 0-4 jaar in de consis-
toriekamer, bereikbaar via de achteringang. 
Oppas gewenst? Graag van tevoren bellen 
met Arina de Heus,  5389269 

KINDERDIENST 
Alle kinderen van 4 t/m 12 zijn van harte 
welkom in de kinderdienst tijdens de zon-
dagmorgendiensten in de Ontmoetings
kerk. Kom jij ook? Contactpersoon:  
Yvette Sollman,   0613399929  

Johanneskerk 
Koster: Y. Sollman,  0613399929 
 

Ontmoetingskerk,  5311995 
Koster: F.v.d.Brink,  5313400 

Protestantse 
Gemeente 

Laren-Eemnes 

29 maart, Witte Donderdag,  
Johanneskerk, 19.30 uur:  
ds J.G. de Bruijn, viering Avondmaal 
Medewerking: mannen van het koor 
Witte Donderdag is de avond van het 
gedenken. Met een paar kinderen zal 
ik het Joodse Pesachmaal tonen en il-
lustreren. Ze zullen de vragen van 
kinderen van deze avond stellen: 
Waarom is deze avond anders dan an-
dere? Ze zullen de matzes, het bittere 
kruid, het lamsbotje, het zout, en de 
andere ingrediënten hooghouden. 
Ter voorbereiding op deze dienst ga ik 
met de kinderen naar het Joods-
Historisch Museum. Daar vertellen ze 
van dit feest en van andere Joodse ge-
bruiken en feesten. 
Mannen van het koor zullen mede-
werking verlenen aan deze avond. 
We zingen het prachtige tafelgebed 
van Huub Oosterhuis: Gij die weet 
wat in mensen omgaat. In deze avond-
maalstekst voeren stem en tegenstem, 
geloof en gebrek aan geloof een dia-
loog. De tekst van het tafelgebed treft 
u elders in dit wijkbericht aan. 
Witte Donderdag is de avond van het 
gedenken. De kerk is op deze avond 
ontstaan. Dat mensen later met de 
kerk zijn begonnen heeft te maken 
met de oproep van Jezus op deze dag: 
Doe dit om mij te gedenken. 
Aan ons om het voort te zetten op 
Witte Donderdag en daarna! 
 
30 maart, Goede Vrijdag,  
Johanneskerk, 19.30 uur: 
ds J.G. de Bruijn,  
Het lijdensverhaal, koralen en het 
motet Misericordias Domini 
Medewerking: 

koor en blazersensemble 
Op Goede Vrijdag wordt niet ge-
preekt. We lezen het lijdensverhaal. 
Er is stilte op een aantal plaatsen in de 
dienst. Er klinken gebeden, we zingen 
samen liederen en een deel van het 
koor zal koralen van Bach en daar-
naast het motet Misericordias Domini 
zingen.  We worden begeleid door het 
blazersensemble van Jan de Waard.  
In februari is het motet eerder uitge-
voerd. Nu komt het terug. 
Het motet bezingt de barmhartigheid. 
De gekruisigde Jezus mag je zien als 
de vleesgeworden misericordia, de 
vleesgeworden barmhartigheid.  

Pastoralia 
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De korenaar en de korrel symbolise-
ren wat opstanding volgens Paulus is. 
Dit beeld dat hij gebruikt is in de Bij-
bel ouder dan de verhalen over het le-
ge graf. Die zijn van later tijd. 
De korrel die in de aarde komt zegt: 
leven gaat verder, leven staat op. 

Dat zingen op Goede Vrijdag is veel-
zeggend. Dat er gezongen blijft wor-
den tegen alle donker in. Dat het lied 
blijft klinken, ook als al het leven 
dood lijkt te lopen. 
Sytze de Vries dichtte veelzeggend 

Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht 

het lied op andre lippen  
draagt mij dan door de nacht 

Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen  
heeft mij aan ’t licht getild 

 
31 maart, Stille Zaterdag,  
Johanneskerk, 21.30 uur:  
ds J.G. de Bruijn, Paaswake 
Medewerking:  

vrouwen van het koor 
De nieuwe paaskaars wordt binnenge-
dragen in het donker op Stille Zaterdag. 
We vinden het heel bijzonder dat ook 
op de paaskaars Mary’s ontwerp van 
de korenaar en de korrel staan afge-
beeld. Mary Mulder heeft dit jaar zelf 
ook de kaarsen geschilderd. 
De afbeelding ziet er zo uit.  

Vraag niet hoe. Je bent een begrensd 
mens. De korrel is een teken van le-
ven, waarmee het hart en verstand op 
sleeptouw neemt.   
We lezen in deze dienst naast het ver-
haal van de doortocht, ook een frag-
ment van het tweede scheppingsver-
haal.  
En we laten Paulus aan het woord met 
zijn woorden over de korenaar.  
We sluiten de dienst af met het grote 
lied: Dan zal ik leven. En daarna hef-
fen we het glas, met witte dranken. Er 
is alle ruimte om Proost te roepen.  
Lechajim. Op het leven! 
 
1 APRIL, EERSTE PAASDAG 
 
Paasontbijt,  
Ontmoetingskerk, 8.45 uur 
De leiding van de kinderdienst zet de 
goede traditie van het paasontbijt 
voort. Wie zich opgegeven heeft 
wordt rond 8.45 uur verwacht in de 
bovenzaal van de Ontmoetingskerk. 
We vinden het samen met de kinder-
dienst leuk om met zoveel mogelijk 
jongeren en ouderen te ontbijten! 
 
Ontmoetingskerk, 10.00 uur:  
ds J.G. de Bruijn 
Medewerking:  

koor en instrumentalisten 
Zoals elk jaar zullen we op Eerste 
Paasdag voor de dienst paasliederen 
gaan zingen.  
We staan op de schouders van het 
voorgeslacht. We zingen oude en 
nieuwere paasliederen, zoals De step-
pe zal bloeien, Christus onze Heer 
verrees, Christus resurrexit, Dan zal ik 
leven. 
Pasen zingt van opstanding. Dat zin-
gen hoort bij het wezen van geloven. 
De diepste dingen kan men niet zeg-
gen, alleen maar zingen. 
Het verhaal van de korenaar komt te-
rug en het verhaal van de tuin, waarin 
Maria van Magdala Jezus herkent. 
 
Zondag 8 april gaat ds A. Groene-
veld uit Almere voor. Alida heeft eer-
der diensten geleid. We verwelkomen 
haar van harte. 

Zondag 15 april leid ik de dienst. Deze 
zal uitgezonden worden door Radio 6FM. 
 
Zondag 22 april, 10.00 uur:  
Dienst met de Missa Criolla, uitge-
voerd door een koor onder leiding 
van Anne-Marie Blink. Voorgan-
ger: Ds J.G. de Bruijn  
Anne-Marie Blink heeft vorig jaar de 
regie van musical Esther verzorgd. Ze 
heeft ook een aantal keren aan dien-
sten meegewerkt. Anne-Marie heeft 
een aantal koren. Een daarvan heeft 
de bekende Missa Criolla op het re-
pertoire. Deze Zuid-Amerikaanse mis 
komt tot klinken in de dienst van 22 
april. Prachtige, ontroerende energie-
ke, hartverscheurende en soms swin-
gende muziek. Ik zal telkens kleine 
meditatieve teksten spreken. De Missa 
staat in het centrum van de dienst. Be-
gin en einde van de dienst zijn verge-
lijkbaar met andere diensten.  
 
Zondag 29 april ga ik voor. 

 
ICOON 
Ina Snaterse heeft een icoon geschil-
derd met daarop Maria van Magdala. 
De icoon hangt sinds enkele maanden 
in de Ontmoetingskerk. 
Maria is de vrouw van de opstanding. 
Zij herkent als eerste Jezus. Zij vertelt 
als eerste. Ze is de eerste apostel. Ik 
vindt het wezenlijk dat haar beeltenis 
de kerkruimte siert! 
 

J.G. de Bruijn 
 
TAFELGEBED OP  
WITTE DONDERDAG 
Gij die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, domheid, drift, ple-

zier, onzekerheid. 
Gij die ons denken peilt en ieder woord 

naar waarheid schat 
en wat onzegbaar is onmiddellijk ver-

staat. 
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan 

ons hart 
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht 
en niemand of hij heeft een naam bij U 
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OVERLEDEN 
 

Henk Zandstra 
“Een stille kracht, dominee, God is 
voor mij een stille kracht. Ik denk dat 
ik anders geloof dan andere mensen 
in de kerk. Voor mij is de bijbel niet 
het boek dat ik letterlijk neem.  
Zo kan ik er niet veel mee. Maar over-
al om me heen, in alles wat leeft, in 
alle wat groeit herken ik een kracht, 
een levenskracht. Dat uit zo’n klein 
zaadje een hele boom kan groeien, het 
is toch een wonder!” 
Henk Zandstra was gelovig op een ei-
gen manier. Dat geloof was iets per-
soonlijks. 
Het had  te maken met wat hij zelf er-
voer. Hij geloofde, hij had een diep 
vertrouwen in God als een stille 
kracht die in alle mensen en in alle 
dingen aanwezig is. Met die kracht 
heeft hij geleefd en met die kracht van 
vertrouwen is hij gestorven. 
Henk Zandstra is 98 jaar oud gewor-
den. We hebben hem in de Johannes-
kerk herdacht, de kerk, waar we een 
jaar eerder de dienst ter nagedachtenis 
aan zijn vrouw hebben gehouden.  
Daar en in het crematorium voerden 
kinderen en kleinkinderen het woord. 
Ze haalden herinneringen op aan hun 
vader en opa. Ze vertelden wat hij 
voor hen had betekend in een leven 
met veel goedheid, in een leven waar 
de barst van het overlijden van Bobby, 
hun broer, voelbaar bleef. We zongen 
vertrouwde liederen. Een van die lie-
deren stond als lijfspreuk geschreven 
boven het leven van de zich vrijzinnig 
noemende Henk Zandstra: 
Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o 
God, mijn Heer 
We gedenken deze bijzondere man 
met eerbied en genegenheid. 

J.G. de Bruijn  

en niemand valt of hij valt in Uw handen 
en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
Maar nooit heeft iemand U gezien 
in dit heelal zijt Gij onhoorbaar 
en diep in de aarde klinkt Uw stem niet 
en ook uit de hoogte niet 
en niemand die de dood is ingegaan 
keerde ook terug om ons van U te groeten. 
Aan U zijn wij gehecht naar U ge-

noemd. 
Gij alleen weet wat dat betekent, wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte 

ogen. 
 
Maar soms herinneren wij ons een naam 
een oud verhaal dat ons is doorverteld 
over een mens die vol was van Uw 

kracht 
Jezus van Nazareth, een jodenman. 
In Hem zou Uw genade zijn verschenen, 
Uw mildheid en Uw trouw 
in hem zou voorgoed aan het licht geko-

men zijn 
hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos, 

dienaar van mensen. 
 
Hij was zoals wij zouden willen zijn: 
een mens van God, een vriend, een licht, 

een herder 
die niet ten eigen bate heeft geleefd 
en niet vergeefs onvruchtbaar is gestorven. 
 
Die in de laatste nacht dat hij nog leefde 
Het brood gebroken heeft en uitgedeeld 
En heeft gezegd: eet, dit is mijn lichaam 
Zo zult gij doen tot mijn gedachtenis 
 
Toen nam Hij ook de beker en hij zei 
Dit is het nieuw verbond, dit is mijn 

bloed 
Dat wordt vergoten tot vergeving van 

uw zonden 
Als je uit deze beker drinkt, denk dan 

aan mij.  
 
Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 

brood 
om het te breken en door te geven, 
om goed te weten wat ons te wachten staat 
als wij leven, Hem achterna. 
 
Als Gij hem hebt gered van de dood 
God, als hij, dood en begraven, toch 

leeft bij U 
Red dan ook ons en houd ons in leven 
Haal ook ons door de dood heen, nu. 
 

Huub Oosterhuis 

College van kerkrentmeesters 

Natuurlijk zijn wij verheugd over de 
bovenomschreven inkomsten uit de 
actie Kerkbalans 2017. Wat betreft de 
actie Kerkbalans 2018 hebben wij nog 
geen volledig beeld over het resultaat. 
Ondanks de verheugende inkomsten 
laat de begroting van 2018 een nega-
tief resultaat zien uit onze exploitatie. 
Het in het bezit hebben van twee kerk-
gebouwen met het daarbij behorende 
onderhoud en te nemen voorzieningen 
drukken aanzienlijk op onze exploita-
tie. 
Het onderwerp tijdens ons gemeente-
beraad van 11 februari j.l. “Wat zijn 
uw ideeën bij het gebruik van onze 
kerkgebouwen nu en in de nabije toe-
komst “ geeft wel aan dat er aandacht 
voor dit onderwerp moet zijn en het 
formeren van een Gebouwencommis-
sie is dan ook een goede zaak. 
U kunt de grote lijnen van onze begro-
ting 2018 vinden op de website van 
onze Gemeente onder het hoofdstuk 
“ANBI “. Indien u de volledige begro-
ting 2018 en/of de ook genoemde 
meerjarenbegroting 2018-2022 wilt 
ontvangen kunt u deze bij ondergete-
kende opvragen. 
Actuele onderwerpen waar het Colle-
ge van Kerkrentmeesters zich in deze 
periode mee bezig houden zijn o.a. : 

Aktie Kerkbalans 

ACTIE KERKBALANS 2017 
 
Enkele weken geleden hebben wij dit 
bericht al tijdens de afkondigingen ge-
meld, maar het is vermeldenswaardig 
genoeg om dit bericht ook nog eens 
aan het papier van Onderweg toe te 
vertrouwen. 

Daar waar de landelijke cijfers het te-
genovergestelde laten zien, mogen wij 
met enige trots en dankbaarheid mel-
den dat voor het derde achtereenvol-
gende jaar de inkomsten van “onze” 
actie Kerkbalans 2017 wederom een 
stijging hebben laten zien. 
Na respectievelijke stijgingen in de 
voorgaande jaren van 4% en 5% ste-
gen onze inkomsten via de actie kerk-
balans 2017 naar een bedrag van €. 
140.000,00. Een stijging van 5% ten 
opzichte van 2016. 
Dat wij een levende en meelevende 
Gemeente zijn vertaalt zich ook in dit 
mooie resultaat. Grote dank aan al die 
40 vrijwilligers die voor deze actie het 
winterse weer hebben getrotseerd en 
grote dank aan alle gemeenteleden die 
hebben bijgedragen aan deze mooie 
opbrengst. 

Karel Hagen 
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In de maand februari is de kerkenraad 
niet bij elkaar geweest. In de modera-
menvergadering, die wel heeft plaats-
gevonden in februari, is kort terugge-
keken op het gemeenteberaad van 
zondag11 februari. In dit beraad wer-
den uw ideeën en verwachtingen voor 
het Beleidsplan 2018-2022 vastgelegd 
op zogenaamde ‘geeltjes’. De geeltjes 
zijn inmiddels op basis van inhoud 
enigszins gebundeld tot enkele kern-
punten. De kerkenraad heeft een be-
zinningsavond belegd op 20 april en 
gaat dan, met deze geeltjes als basis, 
beginnen met het formuleren van het 
nieuwe Beleidsplan.  
De andere 2 onderwerpen op het Ge-
meenteberaad, nl De toekomst van de 
kerkgebouwen en Johanneskerk 500 
jaar zijn ook besproken in het mo-
deramen, maar op dit moment zijn er 
nog geen uitkomsten te melden van de 
samenstelling van de commissies die 
zich daarover verder moeten buigen. 
De Stille Week staat voor de deur, 
eindigend in het Paasfeest. Een tijd 
van gedenken en vieren. Dat het u al-
len tot zegen mag zijn. 

Ytta Stulp 

Van en uit de kerkenraad 

BLOEMENGROET 
In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk, als gebaar van 
verbondenheid naar: Dhr. Jan de 
Bruijn, Burg. van Nispen van 
Sevenaerstraat 43, Laren. Mw. Her-

Uit de gemeente 

ZICHTBAARHEID KERKGEBOUWEN 

mans-Swart, Jhr. C. Roëllaan 31, Eemnes. Mw. Huiberts, Roodzwenk 26, Eem-
nes. Mw. Huntelaar, Groene Kampen 2, Laren. Mw. Marcelle Schoorl, Rietgors 
41, Eemnes. Mw. Reichardt, Naarderstraat 81- Stichtse Hof- Laren. Mw. 
Hoekstra-de Bruijne, Akkerweg 19, Laren. Dhr. Romp, Vreedenburgh 17, La-
ren. Dhr. en Mw. De Jager, Lantentijmen 12, Laren. Dhr. en Mw. Sloof, Carry 
van Bruggenhof 10, Laren. Wie iemand, van binnen of buiten de gemeente, wil 
voordragen voor de bloemengroet, kan zich wenden tot: Rieke Swaan-
Velthuijsen, tel. 035-5389172, e-mail: riekeswaan@hotmail.com. 

 Verwerking resultaten van de jaar-
lijkse inspectie van de Johanneskerk 
door de Monumentenwacht Noord-
Holland. 

 Vernieuwing van de geluidsinstalla-
tie in beide kerkgebouwen met daar-
bij de mogelijkheid om te kunnen 
uitzenden via radio en/of internet. 

 Aanleg van Wifi in de Johanneskerk 
Met vriendelijke groet, 

Karel Hagen 

Al eerder heb ik gezegd: de Ontmoetingskerk mag voor mij wel bekender en 
zichtbaarder worden. Om anderen en mezelf te citeren: voor velen is het het best 
bewaarde geheim van Laren waar deze kerk te vinden is. 
Naar mijn idee kan dat met een paar eenvoudige maatregelen te verhelpen zijn.  
Je kunt denken aan borden die de weg wijzen, aan een vlaggenmast, aan het ver-
wijderen van struikboompjes die obstakels zijn en vul maar aan.  
We hoeven de kerk niet te verstoppen. Wat ook kan helpen is dat we ook ande-
ren maar eens de weg wijzen naar dit gebouw en naar wat daar plaatsvindt. 
Je zou zeggen: de Johanneskerk is zichtbaarder. Die staat immers midden in het 
dorp! 
Dat zoiets niet voor iedereen geldt, merkte ik onlangs bij de kapperszaak, waar 
ik buitengewoon vriendelijk ontvangen en geholpen werd door een jongen van 
in de twintig. De kapper vroeg mij: wat doet u voor uw beroep? 
Ik zei: ik ben dominee.  
Dominee?, antwoordde hij. 
Ja, zei ik. Van een christelijke kerk?  
Klopt, antwoordde ik. 
Van welke dan, vroeg hij. 
We hebben er twee, zei ik: een aan de Kerklaan.  
Is dat zo, vroeg hij. Nooit van gehoord,  
En de andere staat in het centrum. Dat kleine kerkje. Johanneskerk heet ie, zei 
ik. 
De kapper dacht lange tijd peinzend na, hij stopte even met knippen en toen zag 
je het doorbekende inzicht in zijn gezicht. O, die ken ik wel, dat is dat gebouw 
tegen de Beo! 
Ik haal daar vaak wel even een patatje voor ik naar huis ga. 

J.G. de Bruijn  
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25 MRT 40-DAGENAKTIE  
BAMBOE MEER DAN EEN PLANT 
 
De stichting Barbarugo uit Waverveen 
zet zich al een aantal jaren in om de 
droogte in Afrika op een effectieve 
manier te bestrijden. Door het aanleg-
gen van bamboeplantages helpt zij de 
lokale bevolking inkomen te genere-
ren, boskap en erosie tegen te gaan en 
een duurzame grondstof te produceren 
met een grote afzetmarkt. Bamboe 
groeit namelijk zelfs op grond waarop 
het niet mogelijk is land- of tuinbouw 
uit te oefenen. 

College van diakenen men en extra zorg, van mensen in La-
ren en Eemnes: ze zijn dicht bij u in 
de buurt, ook al merkt u dat niet. De 
Diaconie helpt deze mensen in nood 
discreet en snel. Voor lang niet alle, 
met name kleinere doelen, kunnen wij 
collecteren. Maar vaak is een steuntje 
in de rug al voldoende. Met uw hulp 
kunnen wij dit dankbare werk blijven 
doen. 
 

Jan van Hamond 
meenschap - en waarin hun leven de 
hoogst haalbare kwaliteit heeft. 
 
Zover is het nog niet. Zeker niet in de 
armste gebieden van Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Daar woont ruim 80 
procent van alle kinderen met een be-
perking. Dat is geen toeval! Armoede 
is de grootste veroorzaker van handi-
caps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar 
voor handicaps door ondervoeding, 
onwetendheid, onvoldoende medische 
zorg en slechte sanitaire voorzienin-
gen. Een handicap leidt omgekeerd tot 
nog meer armoede. Kosten lopen op, 
mogelijkheden - voor onderwijs, 
werk, een maatschappelijk leven - ne-
men verder af. Doordat hulpmiddelen 
onbetaalbaar zijn en gebouwen on-
neembare vestingen, maar vooral door 
sociale uitsluiting. Vaak keert de ge-
meenschap zich af van kinderen met 
een beperking en van het gezin waar-
toe ze behoren. De oorzaak: vooroor-
delen en taboes. 
 
We kunnen de vicieuze cirkel door-
breken 
Miljoenen kinderen en hun naasten 
zitten gevangen in de vicieuze cirkel 
van armoede en handicap. Dat mag 
niet zo blijven en dat hoeft ook niet. 
Samen met anderen zullen we deze 
cirkel doorbreken. 
 
 
15 APR DIACONIE 
 

Grotere en klei-
nere hulpvra-
gen, van prakti-
sche hulp tot 
meerjarige fi-
nanciële onder-
steuning. Denk 

aan noodopvang, financiële proble-

De toepassing mogelijkheden zijn bij-
na eindeloos. Bamboe is goed voor ei-
gen gebruik en de export. Het redt de 
hardhouten bossen, bindt CO2, en in 
de droge gebieden houdt het water 
vast, terwijl de wortels de grond bij-
een houden als de slagregens in het 
natte seizoen toeslaan en op deze ma-
nier erosie en het wegspoelen van de 
grond wordt  voorkomen 
 
 
29 MRT 40-DAGENAKTIE  
BAMBOE MEER DAN EEN PLANT 
  en 
1 APR  40-DAGENAKTIE  
BAMBOE MEER DAN EEN PLANT 
 
 
8 APR  LILANEFONDS 
 
Kinderen met een handicap horen er-
bij. 
Dit is de visie ofwel de toekomst-
droom van het Liliane Fonds: een we-
reld waarin kinderen met een handi-
cap gelijkwaardig en zo volledig mo-
gelijk meedoen - thuis en in hun ge-

Kerkelijk Bureau 

NIEUW INGEKOMEN 
 Mevr. S.D. Linschoten 
  Esseboom 2, Laren 
 Mevr. Y.R.J. Lavooij 
  Dr Holtmannweg 20A, Laren 
 Mevr. A. Appelhof 
  Smeekweg 96, Laren 
 Dhr. G. Jongerden 
  Werkdroger 1, Laren 
 Mevr. M.J. Vaessen 
  Esseboom 2, Laren 
 Mevr. M.P. Groen 
  Schietspoel 39, Laren 
  
VERHUISD 
 Mevr. M.M. van der Horst 
  van: Vierkante Bosje 24, Eemnes 
  naar: Zeeltweg 38, Eemnes 
 Dhr. J.A. de Vos van Steenwijk 
  van: Grintbank 18, Laren 
  naar: Raboes 17, Laren 
 
VERTROKKEN 
 Dhr. F.O. Pille 
  naar: Amsterdam 
 
OVERLEDEN 
 op 9 februari 2018: 
  Dhr. H. Zandstra 
  Rietgors 3, Eemnes 
 op  28 februari 2018: 
  Mevr. G.K. Schipper-de Graaf 
  Naarderstraat 81, Laren 
  

Jim Lemckert 

Wijzigingen? Geef ze door. 

Blijf in contact met uw kerk 
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De meerwaarde van deze reis lag ech-
ter in de uitleg van Job over Luther. In 
het stiltemoment dat we houden in een 
kleine kapel. En in de zogenaamde 
Tischrede, waarbij Job vraagt hoe wij 
nu over Luther denken. In kleine 
groepjes praatten we daarover. Ons 
groepje dacht dat Luther de Reforma-
tie zoals die heeft plaatsgevonden, he-
lemaal niet gewild heeft. Hij wilde 
wel dingen veranderen in de Rooms-
Katholieke.kerk, maar bleef zelf een 
echte Rooms-Katholieke man. 
Naast Luther hoorden we ook veel 
over Bach. We bezochten de Thomas-
kirche in Leipzig waar Bach ruim 25 
jaar cantor is geweest. Tijdens een 
vesperdienst hoorden we de prachtige 
stemmen van het Thomanerchor, een 
jongenskoor dat al sinds de 13e eeuw 
bestaat. Als voorbereiding daarop laat 
Job ons in de bus al het een en ander 
van Bach horen: Bach in de bus! 
We hebben naast serieuze gesprekken 
ook veel gelachen en natuurlijk wat 
gemopperd over het bitterkoude weer.  
Vanaf deze plaats wil ik Job en Cees 
bedanken voor de geweldige organisa-
tie van een heel mooie reis. 

Betty van Dillen 

Van 26 februari tot en met 3 maart 
zijn 26 personen onder leiding van 
Cees en Job op reis gegaan naar 
Duitsland, om daar meer te weten te 
komen over Maarten Luther en Johan 
Sebastiaan Bach. We bezochten in Ei-
senach de Wartburg, waar Luther tien-
maanden ondergedoken heeft gezeten. 
In deze periode vertaalde hij in tien 
weken het Nieuwe Testament in het 
Duits. We brachten een bezoek aan 
het huis waar Luther geboren is en 
aan het huis waar hij gestorven is. Al 
blijkt dat laatste historisch niet hele-
maal juist te zijn. Luther sterft in 
1546, maar in de 18e eeuw wijst een 
ambtenaar een ander huis aan als het 
huis waar Luther zou zijn gestorven. 
Natuurlijk bezochten we Wittenberg, 
met de kerk waar Luther zijn 95 stel-
lingen openbaar maakte. 

OP WEG MET LUTHER EN BACH GOLGOTHA  
 

Golgotha 
loopt als een rode draad 
door het vlechtwerk van de eeuwen 
Gods golgotha 
van elke plaats 
van elke tijd 
God gekruisigd 
keer op keer 
waar mensen moorden 
golgotha 
de breuk 
die eeuwig repeteert 
golgotha 
zolang de mens zal moorden 
ben jij van elke plaats 
ben jij van elke tijd 
God 
vergeef ons 
wereldwijd 

Oeke Kruythof 
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We hebben tijdens de 12+ nagedacht en gesproken over 
God: wie is God voor jou, waar denk je aan bij de naam 
God, wat roept het bij je op? Welke woorden zou je voor 
God kunnen gebruiken? Dit hebben jullie omgezet in een 
spreuk/zin en in de ‘spreukentoren’ gedaan.  
 
In de kerk krijgt de wand van bewogenheid steeds meer 
mooie ingelijste teksten. We hebben met elkaar gepraat 
over: wat beweegt jou, wat is belangrijk, wat raakt je? We 
kwamen uit op een woordweb. Onze input hierover zal tij-
dens de dienst verteld worden en een mooi plekje krijgen 
aan de wand van bewogenheid. 
 
Tijd voor thee en snel verder gegaan met onze quiz waarbij 
je vijf antwoordmogelijkheden moet raden. Wat weet je 
over Nederland, Wat weet je over Laren, Wat weet je over 
een ezel, Wat weet je over de EO-Jongerendag? Dit laatste 
is iets om over na te denken. Het lijkt ons leuk om daar met 
elkaar heen te gaan. Zaterdag 26 mei in het Gelredome in 
Arnhem, google er maar eens op.  
 
Eerste Paasdag is er een gezamenlijk ontbijt, aansluitend is 
er 12+. Iedereen is welkom. 
We zullen het ook nog in de groepsapp melden. 
Groeten van ons voor jullie! 

Linda en Leo, Katja en Alice 

Helaas, geen kopij ontvangen 
 

Groetjes Leo, Famke, Geert-Jan en Yvette 

Hallo allemaal, 
We zitten midden in de veertigdagentijd en na een koude 
krokusvakantie genieten we van de zon die steeds meer 
kracht krijgt.  
 

We hebben onze eigen mini Olympische Spelen gespeeld. 
Creatief als Linda en Leo zijn hebben ze hun eigen spelen 
uitgedacht en voorbereid. Met snoepjes curling spelen, op 
een tafel waar vierkante vlakken zijn gemarkeerd, bleek 
een schot in de roos. 

12+ en 16+  
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BIJ DE DIENSTEN 
25 MAART, PALMZONDAG 
Palmzondag is een dag met twee ge-
zichten: opgetogen en ingetogen. We 
vieren de verheerlijking van Jezus met 
zijn Koninklijke intocht in Jeruzalem 
èn zijn vernedering in lijden en dood. 
Glorie en luister èn schande en smaad. 
Christus als Koning en als lijdende 
Dienaar. Er zijn twee lezingen deze 
morgen: Marcus 11: 1-10, over de in-
tocht van Jezus in Jeruzalem en Mar-
cus 14: 3-9, over Jezus die gezalfd 
wordt door een vrouw met kostbare 
nardusolie. Verkwisting vinden som-
mige aanwezigen, “dat geld had beter 
aan de armen besteed kunnen wor-
den.” Diepe diaconale bewogenheid? 
Of een schijnargument? 
Het diaconale accent dat in de tekst 
opduikt komt mooi uit in deze dienst 
waarin wij Bas Reitsma hopen te be-
vestigen in het ambt van diaken. Hij 
zal de functie van penningmeester 
gaan bekleden. Wij zijn blij dat deze 
vacature weer vervuld is. 
Uiteraard zullen wij deze zondag met 
de kinderen met hun palmpasenstok-
ken zingend de kerk rondtrekken. 
 
29 MAART, WITTE DONDERDAG 
19.30 uur, Witte Donderdag is de eer-
ste van de drie dagen van Pasen. 
Wij vieren de Maaltijd van de Heer 
met matzes, dat is ongerezen brood. 
De vaste evangelielezing is Johannes 
13: 1-15, het verhaal over de voetwas-
sing door Jezus. In die voetwassing 
laat Jezus zien hoe hij zijn weg in 
dienstbaarheid gaat. 
Aan het eind van de dienst worden 
brood en wijn en de Paaskaars de kerk 
uitgedragen. 
 
30 MAART, GOEDE VRIJDAG 
19.30 uur. Wij komen in stilte binnen. 
Er is geen Paaskaars. De voorganger 
is in pak en dus niet in zijn witte albe 
gekleed. We lezen delen uit de passie-
geschiedenis volgens Johannes. 
De Dorpskerkcantorij zingt o.l.v. Pe-

Protestantse 
Gemeente 
Blaricum 

De Dorpskerk, Blaricum  531 5681 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
Koster: R. Flens  06-387 52 207 

 

PREDIKANT: 
Ds. M.Th. van der Sijs, Simon Stevinweg 
94, 1222 ST Hilversum,  631 2114,  
predikant@protestantsegemeenteblaricum.nl 

 
AMBTELIJK SECRETARIS: 

H. Oort 
 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl  

 

WEBSITE: 
Correspondentieadres: webredactie@ pro-
testantsegemeenteblaricum.nl 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Secretaris: K.Kos, Driftweg 155, 1272 AC 
Huizen  525 8325, kerkrentmeesters@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of  

NL71 INGB 0000 1446 30 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. 
Gemeente te Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL15 RABO 0117 0243 68  
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. 
Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie: Mevr. M. Goote-de 
Bergh,  06-2267 9402, ledenadmin@ 
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof: H. van Schaik,  
 06-1530 6861, kerkhofbeheer@  
protestantsegemeenteblaricum.nl  

 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Ambtelijk secretaris: Marry van Haandel, 
 525 1750 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl  
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Blaricum  

 
JEUGD EN KERK 

Op de eerste zondag van elke maand is er 
voor de jeugd Kinderkerk (4-12 jr) en 
Jeugdkerk 12+ voor middelbare scholie
ren. Tijdens de Gezinsdiensten op christe
lijke feestdagen is er alleen Kinderkerk. 
Voor crèchediensten en overige informatie 
kunt u contact opnemen met de Jeugd
ouderling, Mieke Bleys,  538 4674. 

 

KERKOMROEP: 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te be-
luisteren via de kerkomroep op internet. 
Surf naar:  
www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=21255 

Pastoralia ter den Ouden vijf koralen uit de Jo-
hannes Passion van Bach: ‘Durch dein 
Gefängnis Gottes Sohn,’ ‘Er nahm al-
les wohl in Acht,’ ‘Ach groꞵer Kö-
nig,’ ‘Christus, der uns selig macht’ 
en ‘Wer hat dich so geschlagen.’  
We verlaten de kerk ook weer in stil-
te. 
 
31 MAART, PAASWAKE 
21.30 uur. In de donkere kerk wordt 
de nieuwe Paaskaars binnengedragen: 
Licht van Christus! 
We lezen sleutelverhalen uit het Oude 
en het Nieuwe Testament: schepping, 
uittocht, profetie en verrijzenis 
We vieren de Maaltijd van de Heer, 
opnieuw met ongerezen brood. En we 
vieren dat we gedoopt zijn. Als wij 
naar voren komen voor de communie 
(brood en wijn) komen wij langs de 
doopvont en we kunnen met een natte 
vinger ons voorhoofd aanraken. ‘Ik 
ben ooit gedoopt’ wil dat gebaar zeg-
gen. 
 
1 APRIL, PASEN 
10.00 uur. In een feestelijke dienst 
vieren we de verrijzenis van Christus. 
Muzikaal worden wij ondersteund 
door Hendrika Veerman op het orgel 
en Rembrandt Zegers op trompet. 
De kinderen zullen narcissen uitdelen 
en na de dienst naar eieren zoeken in 
de kerk. 
 
8 APRIL, BEDIENING VAN DE DOOP 
2e zondag van Pasen, de zondag met 
de Latijnse naam: ‘Quasi modo 
geniti’ (verlangt als pasgeboren kinde-
ren naar de loutere, geestelijke melk) 
Voorganger is ds. Petra Barnard. De 
doop is gevraagd voor Frederieke 
Baan, dochter van Evelien Baan 
(Laren), en kleindochter van Frits en 
Trudy Baan. Zij heeft aangegeven met 
het beantwoorden van de doopvragen 
ook belijdenis van geloof af te willen 
leggen. 
 
15 APRIL 
3e zondag van Pasen, zondag Miseri-
cordias Domini (Van de trouw van de 
Heer is de aarde vervuld). De evange-
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dood meer zijn, geen rouw, geen pijn.  
Want wat er eerst was is voorbij.” 
In een volle Dorpskerk hebben wij 
Piet op 24 februari herdacht en hem 
daarna op ons kerkhof begraven. 
 
 
MEELEVEN MET 
Aly van Vembde (Plaggewagen) her-
stelt van een knie-operatie. 
Gerbrand Turk (Boekweitakker) her-
stelt van een long-operatie. 
 
 
GEMEENTEMAALTIJD 
Op woensdag 25 april is er weer een 
gemeentemaaltijd in het Achterom. Er 
is plaats voor acht gasten. De maaltijd 
is open voor leden van de gemeente 
en kost vijf Euro. Opgave bij bij on-
dergetekende. U bent welkom, ook als 
u eerder aanschoof. 
Goede dagen naar Pasen en een vro-
lijk Paasfeest gewenst! 

ds. Marnix van der Sijs 

lielezing voor deze zondag is Johan-
nes 21: 15-24, over Petrus die, na zijn 
verraad, in ere hersteld wordt. De 
preek zal gaan over de tekst van het 
alternatieve leesrooster dat de komen-
de weken de mogelijkheid biedt om 
uit Genesis te preken. Deze morgen 
gaat het over de broers Kaïn en Abel 
en de eerste doodslag/broedermoord 
(Genesis 4: 1-16). 
 
 
IN MEMORIAM 

Piet Westland 
24 april 1940 - 18 februari 2018 
Onverwacht is Piet Westland (Huizen) 
gestorven. Een griepje in combinatie 
met een zeer beperkte hartfunctie 
werd hem fataal. Meer dan zestig jaar 
was hij samen met Netty. Ze kregen 
drie kinderen en zeven kleinkinderen. 
Hij bouwde met zijn broers de kaas-
handel van zijn vader uit tot het grote 
bedrijf dat het nu is. 
Piet was makkelijk in de omgang. Hij 
was geen prater over zijn geloof, Piet 
was een doener. Hij was tien jaar 
kerkrentmeester. Zijn vaste plek op 
zondag was bij binnenkomst links op 
de hoek. 
“Als God ons thuisbrengt, uit onze 
ballingschap dat zal een droom zijn. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in 
vreugde, een mens gaat zijn weg en 
zaait onder tranen.  
Zingende keert hij terug met zijn scho-
ven,” dichtte Huub Oosterhuis bij 
Psalm 126. 
Aan die woorden moest ik denken 
toen ik de kleinzoon van Piet over zijn 
opa hoorde zeggen: 
“Opa ligt er bij alsof hij een mooie 
droom heeft.” 
Was het een droom zoals Jacob die 
had, die in zijn droom de hemel geo-
pend zag en een trap waarlangs de en-
gelen op- en afgingen en God die 
naast hem staat en zegt:  
“Ikzelf sta je terzijde, ikzelf zal je be-
schermen, waarheen je ook gaat.” 
Of was het die droom zoals van die 
dromer op Patmos in het laatste bij-
belboek:  
“Ik zag een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde (...) Gods woonplaats is 
onder de mensen. Hij zal alle tranen 
uit hun ogen afwissen. Er zal geen 

blijven steunen door hun studie te fi-
nancieren en/of voor veilige huisves-
ting te zorgen. Deze meisjes hebben 
dankzij uw steun de lagere en middel-
bare school kunnen doorlopen en wil-
len zich graag na hun beroepsoplei-
ding inzetten voor verbetering van de 
leefomstandigheden van hun minder 
bedeelde landgenoten.  
 
29-03 40 DAGEN AKTIE BEL 
Een tweede lokaal voor het Isibindi-
Safe Park in Duncan Village in Zuid-
Afrika. Een onderkomen waar de kin-
deren hun maaltijd kunnen gebruiken 
en huiswerkbegeleiding kan plaatsvin-
den, spelletjes kunnen worden gedaan 
en workshops en trainingen over be-
handeling van HIV-infecties en TBC 
kunnen plaatsvinden.  
 
31-03 40 DAGEN AKTIE BEL 
Een bamboeplantage voor Sheini in 
Ghana 
 
01-04 HOSPICE KAJAN 
Een warm huis met deskundige zorg 
voor mensen in de laatste levensfase 
en hun dierbaren: dat is Hospice Ka-
jan. Met uw steun kan de tuin ver-
zorgd worden en wordt de gewenste 
huiselijke uitstraling mogelijk ge-
maakt. 
 
08-04 VOEDSELBANK 
De armoede in ons land stijgt nog 
steeds. Na aftrek van de vaste lasten is 
het besteedbaar inkomen vaak minder 
dan 200 euro per maand.  Steeds meer 
mensen zijn afhankelijk van de Voed-
selbank. De Voedselbank steunt deze 
mensen in nood door hen gedurende 
drie maanden één keer per week kos-
teloos een voedselpakket ter beschik-
king te stellen ter aanvulling op hun 
krappe budget. Vier keer per jaar hou-
den we een inzameling van producten, 
daarnaast verdient de voedselbank 
ook onze financiële steun. 
 
15-04 HOSPICE HUIZEN 
In januari 2018 heeft Hospice Huizen 
haar eerste gasten ontvangen die om 
allerlei redenen in de laatste fase van 
hun leven niet thuis kunnen worden 
verzorgd. Mede dankzij veel vrijwilli-
gers kan de vereiste zorg en onder-
steuning worden geboden. Stichting 

College van diakenen 

DIACONALE VAKANTIEWEKEN 
 
Al vele jaren worden door de Protes-
tantse Stichting Zorg Vakanties va-
kantieweken georganiseerd voor min-
der valide mensen. Vanuit Noord-
Holland worden er jaarlijks twee we-
ken georganiseerd, een in augustus en 
een in oktober.  
De locatie is in Doorn. Nieuw Hyde-
park. Er is plaats voor 45 gasten, een 
40 tal vrijwilligers zorgen voor de 
verzorging.  
De kosten bedragen €799 per week in 
Augustus en €695 in Oktober. 
 
Mocht u iemand willen opgeven, kijkt 
u dan op de website:  
www.psvz.nl  
U vindt daar ook verdere informatie! 
 
 
COLLECTEROOSTER 
 
25-03 40-DAGEN AKTIE BEL:  
STUDENTES IN NEPAL 
De 40-dagenaktie BEL wil ook in 
2017 een aantal studentes in Nepal 
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BEGROTING 2018 
De begroting 2018 van het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente 
Blaricum is recentelijk door de Kerkenraad goedgekeurd. 
Hieronder tonen we een verkorte staat van Baten en Lasten. Indien U de volledi-
ge begroting wilt inzien, kunt U een afspraak maken via de ambtelijke secretaris 
van de Diaconie, mevrouw M. van Haandel: 
email: diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl. 
Baten bestaan uit huurinkomsten, collectes en rendement uit de beleggingspor-
tefeuille. De operationele lasten bestaan uit de kosten m.b.t. het onroerend goed 
en het beheer van de financiële middelen. Overige kosten hebben betrekking op 
administratieve lasten, het diaconaal quotum en andere kerkelijke lasten. 

Hospice Huizen is afhankelijk van do-
nateurs en giften van particulieren en 
bedrijven. Ook u kunt een belangrijke 
bijdrage leveren aan de Stichting Hos-
pice Huizen door ze financieel te steu-
nen.  
 
22-04 VLUCHTELINGENWERK 
Vluchten doe je niet zomaar. Vluchte-
lingen zoeken naar een leven in vei-
ligheid. Van de miljoenen mensen die 
op de vlucht zijn voor oorlog en ge-
weld, vindt een klein deel bescher-
ming in ons land. Het leven dat zij 
ooit kenden bestaat niet meer. Vluch-
telingenWerk zet zich in voor mensen 
die bij ons veiligheid en bescherming 
zoeken. VluchtelingenWerk helpt bij 

COLLECTEROOSTER 
 
25-03 JEUGD  
De activiteiten voor de jeugd van nu, 
zijn de toekomst van de kerk voor la-
ter. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor 
de toekomst van de kerk; op de inves-
tering in tijd en geld wordt daarom 
niet bespaard. 
 
01-04 PASTORAAT EIGEN GEMEENTE  
Het pastoraat vindt plaats binnen een 
gemeente, zowel door predikant, ou-
derlingen en pastoraal medewerkers 
als door gemeenteleden onderling. 
Binnen een gemeente is het gericht op 
alle gemeenteleden. Vaak wordt voor-
al gedacht aan zieke en oudere ge-
meenteleden, maar ook mensen die te 
maken hebben met dood, werkeloos-
heid, scheiding of zelfmoord, of met 
drug- of alcoholgebruik van partner of 
kinderen doen een beroep op  de ge-
meente voor pastoraat. Gemeentepas-
toraat is vaak nauw verbonden aan di-
aconaat en gemeenteopbouw. Het 
Pastoraat in de eigen gemeente is een 
belangrijk fundament van onze kerke-
lijke gemeenschap. 
 
08-04 CANTORIJ  
De Cantorij is vandaag het doel van 
onze collecte, uw steun zeker waard. 
 
15-04 EREDIENST  
Het instandhouden van de Eredienst is 
op deze zondag het collectedoel. 
 
COLLECTEVERANTWOORDING 
 
11-02 Verlichting en  
 verwarming € 120,30 
18-02 Jeugd € 65,80 
25-02 Orgelfonds € 91,15  
04-03 Instandhouding kerk € 108,25 
Wij danken alle gevers zeer hartelijk.  
Was u niet in de gelegenheid in de 
kerk te komen en wilt u toch bijdra-
gen, dan vindt u de banknummers in 
de Colofon.  

Klaas Kos 

College van  Kerkrentmeesters 
complexe asielprocedures en staat op 
emotioneel, praktisch en juridisch 
vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij 
willen dit werk graag steunen en vra-
gen daarvoor uw bijdrage. 
 
COLLECTEVERANTWOORDING 
 
04-02 Kerk in Actie: 
 Ghana kindslaven € 165,20 
11-02 C’est la Vie € 149,85 
18-02 40-dagen aktie,  
 bamboeproject € 80,51 
25-02 40-dagen aktie, 
 bamboeproject € 152,95 
 
Allen hartelijk dank! 

Marry van Haandel 

Begroting Resultaat Baten & Lasten 2018 2017 2016 
        Begroot Begroot Werkelijk 
Baten        €    49.900  € 45.200  €   71.020 
              

Lasten (Operationeel)    €    47.270  € 27.250  €   16.763 
              

Diaconaal werk         
  Plaatselijk    €    10.000  €   8.000  €   11.230 
  Landelijk    €      7.000  €   7.500  €     3.778 
  Wereldwijd    €      5.000  €   7.000  €     8.225 
         €    22.000  € 22.500  €   23.233 
Overige Baten en Lasten      

  Dotatie bestemmingsreserves 
en voorzieningen:      

       

   woningen    €    -5.000  €  -2.500  €            -   
   noodfonds  €    -5.000  €          -    € -10.041 
   beleggingsreserve  €             -    €          -    € -18.000 
  Onttrekking van bestemmings-

reserves: 
     

   €    35.000  €   2.500  €     3.650 
  Overige kosten    €    -5.150  €     -500  €   -3.937 
       €    19.850  €     -500  € -28.328 
Resultaat      €         480  €  -5.050  €     2.696 
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AFBEELDINGEN VAN DE KRUISWEGSTATIES VAN SIEGER KÖDER. 

Zonder handen 

Handen die veroordelen 

Handen die dragen 

Handen die vasthouden 
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BLOEMENGROET 
In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk met een hartelijke 
groet en als gebaar van verbondenheid 
naar:  
Geertje de Vries, Twijg 4, Huizen; 
Geja Teensma, Stobbe 100; Henk  
Aertsen, Duinweg 7, Huizen; Bea 
Veerman, De Noord 34; Gerbrand 
Turk, Boekweitakker 6; Aly van 
Vembde, Plaggewagen 10. 
Kent u iemand in uw omgeving die u 
wil voordragen voor de bloemengroet, 
laat het dan even aan ons weten. 

Karin Nelson 

Uit de gemeente 

‘KOFFIEPUNT’ ACHTEROM! 
Op 22/2 toerden wij door de Blari-
cummermeent en zagen tal van rieten 
en duurzame daken, wat een aanwinst 
voor ons dorp, deze prachtig aange-
legde wijk met mooie sierlijke brug-
getjes! Zo’n 200m voor de sluis proef-
den wij caramelschuimgebak bij Res-
taurant ‘Bruis’.  
Donderdag 29 maart van 14-16 uur 
Seniorenmiddag in de consistorie, 
dus géén uitje in de buurt. Tijdens de 
ontvangst met thee zien wij beelden 
van de zandtovenaar over het lijdens- 
en opstandingsverhaal van Jezus en 
luisteren we naar enkele paasliederen. 
Hierna aan de slag om voor een zieke 
of bekende een paasstukje te schik-
ken. Komt u ook gezellig? Gaarne 
bakje+mesje meenemen. Voor oase/
bloemen wordt gezorgd. Info/

COMMISSIE KRUISPUNT 

GEBED OM TOENADERING 
 
Here Jezus, 
In die won-
derlijke da-
gen na Pa-
sen hebt U 
Maria en 
Petrus bij 
hun naam 
geroepen en 
zij hebben 
U herkend. 
Ook wij ver-
langen ernaar onze naam te horen, uit-
gesproken in liefde, om U opnieuw te 
leren kennen. 
U brak het brood met Uw volgelingen 
op de weg naar Emmaüs en bij de ze-
gening herkenden zij U. 

Ook wij verlangen ernaar Uw zegen te 
ontvangen en Uw gebroken leven te 
delen om U opnieuw te leren kennen. 
U sprak de vredegroet tot Uw discipelen, 
toonde hun de littekens van Uw handen, 
zond hen uit om te getuigen van Uw 
opstanding; ook wij verlangen naar 
vrede, verlangen getuigen te zijn en 
uitgezonden te worden als nieuwe 
mensen. 
Kom nu tot ons opdat wij U zullen her-
kennen in elkaar en zo genezing en 
hoop ontvangen. 
Amen.  
 
Jacob van Oostsanen (1470-1533) Noli me 
Tangere (1507) Kassel 
Rembrandt, Maaltijd te Emmaüs (1648) Lou-
vre Parijs 

aanmelden Anne-Marie (tel. 5336405) 
of Sabine. 
Op de 2e vrijdag in april 10-12u, kof-
fieochtend in ’t Achterom. Wij ver-
heugen ons op uw komst. 

LENTEFOTOWEDSTRIJD 
DOET U MEE? 

Opdracht:  
maak een foto van iets 
waarin u ‘een nieuw begin’ 
ziet. Neem dat gerust 
breed; zoek in de natuur, in 
mensen, in dingen, in het 
grote of het piepkleine. Stuur uw foto
(‘s) inclusief toelichting en voorzien 
van uw naam en adresgegevens bij 
voorkeur digitaal naar consisto-
riepgb@gmail.com, of lever ‘m in bij 
de kerk (Torenlaan 16, 1261 GD Bla-
ricum). Uiterste inleverdatum is 8 
april a.s. Er zijn prachtige prijzen te 
winnen, waarin de winnende foto’s op 
een leuke manier zijn verwerkt!  
Voorwaarden: 
 iedereen mag deelnemen, m.u.v. 

juryleden en organisatoren 
 het aantal bijdragen per deelnemer 

is max. 5.  
 alleen zelfgemaakte/privé-foto’s 

dingen mee naar de prijzen  
 alleen bijdragen met naam/adres en 

toelichting dingen mee naar de 
prijzen 

 Deelnemers gaan akkoord met pu-
blicatie van hun bijdrage (in de 
kerk, op de website en in het kerk-
blad Onderweg) 

 een jury, bestaande uit Harry van 
Schaik, Marnix van der Sijs en 
Mieke Bleys, selecteert drie win-
nende foto’s o.b.v. de volgende 
criteria:  
 hoe goed past de foto bij het thema 
 originaliteit 
 toelichting bij de foto 
 kwaliteit van de foto in het al-

gemeen 
Bekendmaking prijswinnaars: zondag 
15 april tijdens de kerkdienst. Infor-
matie over de prijswinnaars zal daarna 
ook te vinden zijn op website en in het 
volgende kerkblad Onderweg. 
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ZONDAG 25 MAART  zesde zondag 40-dagentijd (Palmarum) 
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor N. Smit 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast Heilig Avondmaal 
 

DONDERDAG 29 MAART Witte Donderdag 
De Dorpskerk 19.30 uur Ds. M.Th. van der Sijs Heilig Avondmaal 
Johanneskerk 19.30 uur Ds. J.G. de Bruijn Heilig Avondmaal 
Stichtse Hof Geen dienst 
Theodotion Geen dienst 
 

VRIJDAG 30 MAART Goede Vrijdag 
De Dorpskerk 20.00 uur Ds. M.Th. van der Sijs met Cantorij 
Johanneskerk 19.30 uur Ds. J.G. de Bruijn 
Stichtse Hof 10.45 uur  Ds. M. Randt 
Theodotion 15.00 uur Pastoor J.H. Willems / Ds. R. Buijs-Ballast 
 

ZATERDAG 31 MAART  Stille Zaterdag  
De Dorpskerk 21.30 uur Ds. M.Th. van der Sijs H.A. Paaswake 
Johanneskerk 21.30 uur Ds. J.G. de Bruijn Paaswake 
Stichtse Hof Geen dienst 
Theodotion 15.00 uur Pastoor J.H. Willems / Ds. R. Buijs-Ballast 
 

ZONDAG 1 APRIL  PASEN 
De Dorpskerk 10.00 uur  Ds. M.Th. van der Sijs Jong & Oud 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Tünnissen 
Theodotion 10.45 uur  Pastor G.L.C. M. van Kesteren 
  m.m.v. CoVoCo o.l.v. Mirjam Koster 
 

ZONDAG 8 APRIL  Quasimodo geniti 
De Dorpskerk 10.00 uur  Ds. P. Barnard, Blaricum bediening H. Doop 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. A. Groeneveld, Almere Godly Play 
Stichtse Hof 10.45 uur Ds. H. Visser 
Theodotion 10.30 uur Ds. R. Buijs-Ballast 
 

ZONDAG 15 APRIL   
De Dorpskerk 10.00 uur  Ds. M.Th. van der Sijs 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn Radio 6FM 
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor J. Alkemade 
Theodotion 15.00 uur Pastoor J.H. Willems Eucharistieviering 
 

ZONDAG 22 APRIL   
De Dorpskerk 10.00 uur Ds. R. Fechner, Maarsbergen 
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. J.G. de Bruijn  
Stichtse Hof 10.45 uur Pastor A. Deuzeman 
Theodotion 10.30 uur  Ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen 
 

 
Torenhof: Om de 14 dagen is er op woensdag om 10.00 uur een kerk-
dienst, met afwisselend een katholieke of protestantse voorganger. 
Alle diensten zijn zo oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom. 

Maandag 26 maart 19.15-19.45 uur 
Dorpskerk Blaricum Meditatief Moment 
 
Tweede Paasdag maandag 2 april 
15.30 uur 
Sint Jansbasiliek, Laren.  
Paasconcert Sint Jans Schola  
 
Dinsdag 10 april 19.30-21.30 uur 
Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren. 
Prof. dr. Doeke Post: Vrijheid in onze 
keuzes rondom ons levenseinde. 
Zie ook: www.belkerken.nl 

DEZE 
MAAND 

IN 
DE BEL-KERKEN 
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K E R K D I E N S T E N  

De redactie wenst U 
allen een goed en 
gezegend Pasen 

GEBED 
God,  
Gij die U kennen laat als Vader, 
Zoon en heilige Geest,  
Gij wordt door ons vermoed en uit-
gesproken,  
maar als mysterie onttrekt Gij U aan 
onze drang om te doorgronden.    
Steeds weer opnieuw spoort Gij ons 
aan om te leven in overgave aan U. 
Wij danken U voor Jezus, uw  Zoon, 
die in deze wereld uw koninkrijk ver-
kondigde. 
Hij sprak woorden die ons kracht en 
moed geven,  
die ons helpen om te vertrouwen en 
vooruit te zien als wij toekomstge-
richt durven leven. 
 
In het brood dat gezegend en ge-
deeld werd,  
herkennen wij Hem en alles waar Hij 
voor stond.  
Wij gedenken hoe Hij zichzelf ten 
volle heeft gegeven ten bate van 
heel de wereld en al uw mensen. 
 
Geef dat wij steeds weer door dit 
brood gesterkt en bemoedigd  te 
worden.  
Dan zal eenmaal aan ons gebeuren 
wat gebeurd is aan uw Zoon Jezus: 
voluit leven in overgave aan U, God: 
Vader, Zoon en heilige Geest.  

Amen. 


